
Hoveniers Turbo Beton
VOORGEMENGDE ZEER SNELLE MONTAGEMORTEL

VOORDELEN

- Voorgemengd

- Zeer snelle uitharding

- Gemakkelijk en snel verwerkbaar

- Sterk

- Voorgemengd

- Zeer snelle uitharding

- Gemakkelijk en snel verwerkbaar

- Sterk

PRODUCT

Bostik Turbo Beton is een voorgemengde droge

montagemortel. Mengen vooraf is niet nodig, het product

verhardt door bevochtiging met water.

TOEPASSINGEN

Bostik Turbo Beton is voornamelijk voor de snelle

bevestiging en verankering van palen, schuttingen,

tuinhekken, schommels, pergola’s, tuinbanken,

vlaggenmasten etc.. Door de snelle binding van het beton

hoeft het te betonneren element tijdens de hardingsfase

niet of slechts licht ondersteund te worden. Is binnen 15

minuten hard, mengen is niet nodig, droog storten en water

toevoegen. Tevens geschikt voor de vervaardiging van kleine

funderingen van bijvoorbeeld een tuinhuisje of een serre.

EIGENSCHAPPEN

- 1-component

- Voorgemengd

- Slechts water toevoegen

- Zeer sterk

- Snelle binding en uitharding

- Hydraulisch afbindend

- Weer- en vorstbestendig

- Voor buiten en binnen

- Niet geschikt voor constructieve toepassingen

- Niet brandbaar

WERKVOORBEREIDING

Graaf in een stabiele bodem een gat of greppel met de

gepaste afmetingen naar de functie van het te bevestigen

element of te vervaardigen fundament. Funderingen

vorstvrij aanleggen. Zijvlakken en bodem van het gat of de

greppel met water bevochtigen.

VERWERKING

Giet het gat voor de helft vol met schoon leidingwater.

Plaats het te bevestigen element in het midden en

loodrecht in het gat. Giet Bostik Turbo Beton direct uit de

verpakking droog en gelijkmatig uit rond het te bevestigen

element. Tot een maximale hoogte van 20 cm ingieten. Til

het te bevestigen element direct na het vullen even iets op

zodat de specie ook onder het te bevestigen element komt.

Giet met een gieter de benodigde hoeveelheid water op het

droge oppervlak. Hoeveelheid te gebruiken water: ca. 3,5

liter per zak van 25 kg Bostik Turbo Beton.
Bij diepere gaten meerdere lagen van elk 20 cm aanbrengen

en – zoals hierboven beschreven – met water bevochtigen.

Eventueel nog aanwezige droge mortel besproeien.

Oppervlak na het wegzinken van het water door aankloppen

verdichten en glad afstrijken. Gedurende 7/8 (bij ca. 20°C)

minuten is de mogelijkheid om het vast te zetten element

te corrigeren.

Daarna is een positieverandering niet meer mogelijk en na

15 minuten kunnen hulpconstructies voor het fixeren van de

in te bouwen onderdelen worden verwijderd.

Vers verwerkt beton beschermen tegen vorst.

Gereedschap na gebruik onmiddellijk water reinigen.
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BOSTIK HOTLINE

Smart help +44 123 45 678


